
 
 

На 12.05.2021г. между Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и Фонд „Социална закрила“ 

се сключи Договор за съвместна дейност  № РД 04-32/12.05.2021г. за опускане на безвъзмездна финансова 

помощ за проект с наименование „Закупуване на оборудване  и  обзавеждане за предоставяне на социални 

услуги в Община Рила“. 

Срока за изпълнение на проекта е от 17.05.2021г. до 17.09.2021г.  и е на обща стойност  22 780 лв. с вкл. 

ДДС разпределени както следва: 

- Осигурено Финансиране от страна на Фонд „Социална закрила“ 20 274,20 лв. с вкл. ДДС; 

- Съфинансиране от Община Рила в качеството и на Бенефициент 2505,80 лв. с вкл. ДДС 

Главната цел на проекта е: 

 Модернизиране, разширяване и подновяване на амортизираното оборудване и обзавеждане за 

предоставяне на  социални услуги за възрастни лица. 

Специфичните цели на проекта са: 

Подобряване качеството на живот на възрастните хора на пенсионна възраст и осигуряване на равен 

достъп до ресурсите на обществото чрез модернизиране на оборудването за предоставяне на социални 

услуги в Дневен център. 

- Преодоляване на социалната изолация, активно включване в живота на обществото и стимулиране 

самочувствието и мотивацията на 20 възрастни хора на пенсионна възраст чрез тяхната социална 

интеграция и упражняване на правата им. 

- Поддържане на високи хигиенни норми и създаване на  безопасна, и сигурна среда  за предоставяне на 

услугата, както и за работа на наетия персонал. 

- Осигуряване достъп на по-голям брой потребители  до качествена социална услуга. 

- Оптимизиране на  разходите за енергия. 

Конкретни дейности по проекта са: 

- ДЕЙНОСТ 1: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, като се предвижда за Дневния 

център за стари хора да бъде закупено  следното оборудване и обзавеждане, а именно: :  1 бр. 

кухненска мивка с шкаф, нагревател за вода,  аспиратор, принтер, апарат за кръвно, бюро, офис 

стол, хладилник, готварска печка, микровълнова, диспенсър за вода, лаптоп, телевизор, закачалка, 

порт манто, съдомиялна, 4 бр. ъглов диван,  4 бр. шкаф закрит, 3 бр. шкаф открит, 6 бр. маса, 24 

бр. стола, 5 броя ниска маса, 4 бр. диван, 2 бр. климатик-колона, 4 бр. посетителски стол; 

- ДЕЙНОСТ 2: Техническо и финансово отчитане на проекта; 

Целевата група към която е насочен проекта са 20 лица в над трудоспособна възраст, голяма част от които 

са самотно живеещи и с ограничени възможности за самообслужване, които са потребители на социалната 

услуга Дневен център за стари хора с капацитет от 20 лица. 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са 

- Развиване и подобряване на социалните услуги за уязвими категории от населението. 

- Създаване на благоприятна среда за развитието и социалното включване на възрастните и самотно 

живеещите хора. 

 Подобряване на жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги за 

социално изключените хора в община Рила в съответствие с изискванията на действащата нормативна 

база.  



 
 

 Ограничаване на  разходите за електроенергия и дългосрочно енергийно спестяване. 

 


